
P O S U D E K na disertační práci  R a d k a   H O R Á K A, Populační vývoj v Kutné Hoře  

v 18. století, 120 stran textu,  19 stran mapových, obrazových a tabulkových příloh 

 

Předkládaní disertační práce se tematicky řadí do dnes již značně  rozsáhlé bibliografie 

historickodemografických prací zaměřených na důkladné monografické zpracování  jedné 

konkrétní obce českých zemí v období počátků převratných změn, které označujeme jako 

modernizaci. V rámci badatelských aktivit a tendencí současné vědy pak představuje  jednak  

již  zavedený  interdisciplinární přístup – spojení demografie a historie s dalšími přesahy např. 

do historické antropologie, jednak  výzkumnou reakci na aktuální témata. Mezi ně kupříkladu  

náleží  orientace na minoritní skupiny obyvatel, kam patří ženy, děti, staří lidé, náboženské 

entity apod. Z hlediska emancipace samotného historickodemografického bádání  je třeba 

ocenit jak výběr  obce  - královského města  Kutné Hory, tak i dobu, tj. 18.století, kdy 

v prostoru českých zemí poprvé dochází k výraznější územní diferenciaci vývoje v závislosti 

na průběhu procesu protoindustrializace, která má své specifické dopady v oblasti lidské 

reprodukce. Kutná Hora se v tomto kontextu jeví jako vynikající  adept na typ kdysi druhého 

nejslavnějšího a nejbohatšího města českého království po městech pražských, v 18. století 

však představující hospodářsky stagnující  komunitu, bez modernizačních impulsů.   

Autor, školením demograf, se musel při koncipování této disertace především vyrovnat 

s obtížným problémem, který představuje paleografická stránka pramenných zdrojů – římsko-

katolických matrik z 18. století ve třech řadách, z nichž čerpal nutné informace. Tohoto úkolu 

se zhostil s  úspěchem, uvědomíme-li si, že excerpoval  matriky pro město mající cca pět tisíc 

obyvatel, takže shromáždil data k souborům čítajícím několik desítek tisíc jedinců.   

Kromě toho měl – ač nehistorik - další ambici, totiž vytvořit dostatečný  historiografický   

vhled do problematiky a referovat nejen o charakteru vývoje Kutné Hory v dané době, ale tuto 

včlenit do širšího kontextu  dějin  Čech, respektive českých zemí. I s tímto úkolem se 

vypořádal se ctí, což dokládají tři podkapitoly  věnované dějepisnému uchopení tématu. Je až 

překvapivé s jakou šíří jak historiografické literatury, tak edicí pramenů a vydaných zdrojů se 

seznámil a vhodně je uplatnil v textu.  

O jeho cílené snaze překračovat úzké rámce  jen demografických analýz  svědčí ostatně i další 

kapitola, zabývající se  nejen rekonstrukcí a interpretací  dobové profesní a odvětvové 

struktury obyvatelstva Kutné Hory, ale  věnovaná rovněž  problematice českých exulantů a 

vůbec náboženských menšinám  v Čechách a Kutné Hoře. R. Horák si počínal i při  

zpracování této kapitoly, členěné do 5 podkapitol, zdatně. Využil dat  tereziánského katastru 

(respektive jeho fasí), rovněž  těžil z informací o profesi, častěji sociálním postavení, 



z rodných matrik (uváděno postavení otce). Oba datové soubory  přinášejí rozdílné výsledky – 

nelze je proto komparovat, protože jeden  se vztahuje k jednomu časovému okamžiku, 

zatímco druhý  dokládá  vývoj v delším úseku. Nicméně  oba rozbory dokládají jedno – lehce 

tristní- poznání: i toto tak historicky významné město- druhé v království- bylo jen tuctovým 

„maloměstem“ s typickým těžištěm sociální a profesní skladby  v oděvních, potravinářských a 

stavebních řemeslech. V příliš subtilní kapitolce o židovské menšině v Čechách a Kutné Hoře 

postrádám odkaz na jakýkoliv základní titul literatury k danému (nestačí Kuča, Srb a Dějiny 

obyvatelstva). Protože ve městě jako horním Židé nesměli bydlet a mít zde obec, nemusel se 

autor touto otázkou zabývat vůbec. Židovské osídlení Moravy se neredukovalo jen na její 

jižní  část (s. 36).  

Celkově je práce „klasicky“ demograficky strukturovaná, tzn. vedle úvodních částí  

k pramenům, metodám a kapitol o dějinách Kutné Hory a profesní a sociální skladbě obyvatel, 

přináší členění na  tři základní reprodukční procesy - sňatečnost, porodnost a úmrtnost s 

bohatým a zajímavým  rejstříkem  zkoumaných  problémů a tudíž podkapitol. 

Autor se vydal cestou  aplikace modifikované metody rekonstrukce rodin podle L. Henryho, 

přičemž jeho inovaci a racionalizaci s užitím Excelu  v PC plně  chápu  a zcela  akceptuji. 

Dovolím si uvést v této souvislosti možná až heretickou myšlenku. Nesmírně pracná excerpce  

spojená s jejím použitím  vedla ke zcela mizivému výsledku, který v podstatě nelze 

generalizovat. Jediným výsledkem  je zařazení  Kutné Hory do příslušných již ritualizovaných 

tabulek  - s ohrazením o snížené validitě – kde  se snoubí s dalšími českými a evropskými 

lokalitami monograficky  zpracovanými, aby zde doložila mnohost  a rozmanitost poměrů.  

Disertace končí kapitolkou o frekvenci křestních jmen dětí narozených ve městě v 18. století. 

Závěr  práce má podobu jen shrnutí. 

Autor si dal práci a velmi pečlivě a systematicky zpracoval a  vyhodnotil  značný počet    

analýz, které se vztahují k jednotlivým jevům přirozené reprodukce. Získal tak ucelený, 

víceúrovňový, komplexní pohled na řád uzavírání sňatků, rození a vymírání obyvatel Kutné 

Hory v daném čase. Lze plně  ocenit i jeho snahu včlenit každý poznatek získaný vlastním 

rozborem do širších souvislostí ať už v rámci populací  českých zemí nebo Evropy, rovněž tak 

prezentovat komparační tabulky, včetně „svého“  města.    

Za zvlášť podnětné např. považuji sledování reprodukční praxe z hlediska diferenciace 

sociální stratifikace u  potomků erbovní šlechty.  Nebo zjišťování počtu žen, které zemřely při 

porodu. Dále  rozbor  úmrtnostních poměrů v době  konání dvou bitev, svedených v těsné 

blízkosti Kutné Hory v době bojů o rakouské dědictví.  



Naproti tomu úvahy o možném vědomém snižování úrovně porodnosti v dané době jen na 

základě informací z matrik považuji za zcela hypotetické, pokud nemají oporu v jiných typech 

pramenů, zejména narativní povahy. 

R. Horák vytvořil kvalitní monografii, nejen na úrovni rozsáhlé a velmi pracné heuristiky, ale 

také celkovou podobou práce po stránce formální, stylistické i faktické, věcné. Ke kladům 

disertace rovněž náleží pečlivě zpracovaný doprovodný aparát v podobě  mapových, 

fotografických a tabulkových příloh. 

Přes tyto nezpochybnitelné kvality se práce neobešla bez  řady neopravených drobných, 

zbytečných „technických“ chyb  typu chybějícího nebo naopak nadbytečného písmene, což 

mění flexi slov (např. 2x slůvko „proto“ s. 10, „panovníka“ – patří bez  -a  na konci  - s. 14, 

„panství“ – chybí –ch na konci s. 31, atd. ). K autorovým nedovednostem rovněž náleží  

špatná znalost  interpunkce ( např. s. 11, 12, 20, 23, 96, 97, atd.). Psaní velkých a malých 

písmen  nepatří  také  ke  kandidátovým  silným stránkám (např. s velkým písmenem píše  

třicetiletou válku, sedmiletou válku, jižní Moravu, husitské války, habsburskou monarchii, 

atd., s malým písmenem zase uvádí např. Habsburskou dynastii). Židy píše jednou s velkým 

jindy s malým písmenem – je třeba sjednotit. Není snad tak velkým problémem koupit si 

poslední Pravidla českého pravopisu a při pochybnostech se podívat. V textu se –bohužel – 

vyskytují i gramatické hrubky typu neshody podmětu s přísudkem – tzn. autor směle uvádí  

např. „Merkantilisté považovaly“, „bývali to osoby“, „Habsburkové vedly… válku“, atd.  

Je třeba  také opravit věcné chyby. K nim náleží  na s. 20 uváděné tvrzení, že J. J. Rousseau 

byl osvícenec, což není tak zcela pravda, řadíme ho již spíše k preromantikům. Nelze používat 

tvrzení jen jednoho autora ( v daném  případě Memlukové). Na téže straně - v roce 1754 se 

jednalo o konskripci (soupis) „duší“, nikoliv o první sčítání obyvatelstva. Je nepravda, že až 

tridentský koncil prohlásil manželství v rámci římsko-katolické církve za  svátost (s. 37). 

Církevní manželská doktrína se konstituovala   již od starověku (Aurelius Augustinu a další) a 

svátostný charakter  manželství, vedle nerozlučitelnosti a monogamie,  byly v kanonickém 

právu, jehož součástí je manželské právo, zakomponovány již ve středověku. V závěru práce 

se opět uvádí (s.108), že protoindustrializace probíhala v severovýchodních a 

severozápadních Čechách, což ve vztahu k českým zemím  je konstatování jen částečně 

adekvátní, autor zapomíná na daný proces ve Slezsku (rakouském) a na Moravě. 

Protože jsem profesí historik, neodpustím si  poslední poznámku, věnovanou tentokrát 

odkazům. R. Horák uvádí podle praxe ustálené v přírodních vědách odkazy na literaturu, 

dokonce i s uvedením stránky, což je potěšitelné. Ovšem v průběhu textu práce značně 

nedůsledně. Postupem doby již neuvádí ani všechny údaje k autorovi, ani 3 autory u 



autorského kolektivu. Takže např. „Základy demografie“ zkracuje na Pavlík, nebo Pavlík, 

Rychtaříková. Takovým způsobem se dílo nezpracovává, nejedná se o pracovní verzi, ale o 

definitivní text. Doporučila  bych proto autorovi  všechny tyto prohřešky opravit do doby 

konání  obhajoby. 

Disertaci, vzhledem k jejím neoddiskutovatelným kvalitám, d o p o r u č u j i   k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne  20.9.2008                                             Doc. PhDr. Ludmila Nesládková, CSc., 

                                                                                                       oponentka 

 

 

 


